
ПЛАН РОБОТИ 

методичного об’єднання вчителів 

математики, фізики і основ інформатики на 2016-2017 н.р. 

№ 

п/п 
Назва заходу Відповідальний  

 
1 заняття (25 серпня)  

Форма проведення: круглий стіл 

 

1.  Затвердження плану роботи на 2016-2017н.р  Чопик О.Л. 

2.  

Державний стандарт загальноосвітніх навчальних закладів 

затверджений МОН молоді і спорту України від 03.042012 № 

409 для 8 класів.  Вивчення нормативних документів. Вимоги до 

ведення шкільної документації. 

Пальцева І.В.  

3.  

Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів МОН 

України та рекомендації районного відділу освіти щодо 

викладання предметів у 2016-2017н.р. 

Чопик  О.Л. 

4.  
Про дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів. 
Зварич І.М. 

5.  

Календарне планування вчителів МО на І семестр 2016-2017н.р. 

Планування роботи факультативів. Узгодження програм, 

підручників. 

 

Всі вчителі 

6.  Організаційні питання: про проведення відкритих уроків і 

предметних тижнів 

Чопик О.Л Кірик Ю.І.,  

Черкавська Л.О. 

7.  Обговорення індивідуальних проблемних тем учителів. Всі вчителі 

8.  Що читати? Огляд науково – методичної з питань підвищення 

ефективності та якості уроку. 
Всі вчителі 

 
2 заняття ( 20 жовтня)    

Форма проведення: майстер – клас  
 

1. 
Використання нетрадиційних форм проведення уроків 

математики на етапі закріплення вивченого матеріалу 
Біловус О.М. 

2 Бінарні уроки інформатики – шлях реалізації інтегрованого 

навчання 
Чопик О.Л.,Кірик Ю.І. 

3 

Практикум: 
Використання  он-лайнових технологій Google для організації 

навчально – виховного процесу 

 

Чекавська Л.О. 



4 Про підготовку до окружних та районної олімпіад 
Кірик І.О. Чопик О.Л  

Черкавська Л.О. 

5 
Організація та проведення міжнародного конкурсу з  

інформатики «БОБЕР» 

Черкавська Л.О. 

Салик С.М. 

 
3 заняття (12січня) 

Форма проведення : творча лабораторія  
 

1.  
 Застосування творчих завдань з метою формування в учнів 

творчого мислення на уроках математики 
Пасічна О.І. 

2.  Про особливості організації роботи з обдарованими дітьми. Левко Л.І. 

3.  
 Затвердження календарного планування вчителів МО на ІІ 

семестр 2015-2016н.р. Планування роботи гуртків, 

факультативів. 

Всі вчителі 

4.  
Ярмарок педагогічних їдей 

(презентація досвіду вчителів , що атестуються ) 

 

Біловус О.М. 

5.  
Аналіз відкритих  уроків і позакласних заходів з наступним 

обговоренням. 
Всі вчителі 

6.  

Аналіз успішності учнів за І семестр. Рівень знань та навичок 

учнів на основі аналізу відвіданих уроків і результатів 

контрольних робіт за І семестр 

Пальцева І.В. 

 
4 заняття (2березня) 

Форма проведення: обмін досвідом 
 

1 
Інноваційні системи контролю і оцінки якості знань та їх 

вплив на формування самооцінки учнів 
Пастирнак Г.Д. 

3 
Організація і проведення міжнародного математичного 

конкурсу «Кенгуру »  
Левко Л.І. 

4 
Підсумки олімпіад.  

 

Зварич І.М., Кірик Ю.І 

Черкавська Л.О. 

5 
Предметні тижні у школі як дієвий спосіб розвитку творчих 

здібностей учнів.  
Біловус О.М. 

6 Підготовка до  предметних тижнів  Всі вчителі 

 
5 заняття  ( 26квітня) 

Форма проведення : круглий стіл 
 



 Обговорення підручників для учнів 9 класу  Всі вчителі 

 Підготовка завдань для ДПА у 9 класі 
Зварич І.М., Пасічна 

О.І.,     Орищин Г.М. 

 
6 заняття  ( 26 травня) 

Форма проведення : круглий стіл 
 

1.  Вивчення інструкції про закінчення навчального року Пальцева І.В. 

2.   Обговорення результатів міжнародних конкурсів  «Кенгуру » ,  

«Бобер»  

Левко Л.І. 

Черкавська Л.О 

3.  Обговорення результатів написання підсумкових к/р за ІІ 

семестр 
Пальцева І.В. 

4.  
Система роботи над помилками, як одна з основних форм 

подолання прогалин у знаннях і вміннях учнів. 
Левко Л.І. 

5.  Презентація т ворчих доробків членів МО. Всі вчителі 

6.  Звіт роботи методоб’єднання вчителів за 2016-2017.р. 
Чопик О.Л 

Всі вчителів 

7.  Обговорення перспективного плану на наступний навчальний 

рік 

Всі вчителі 

 

 

 


